VERSLAG
Jaarlijkse Themabijeenkomst
Van trauma naar herstel
Kindermishandeling kan iemands verdere leven bepalen, zelfs tot ver in de volwassenheid. Tegelijkertijd blijkt
telkens weer dat contact met lotgenoten een manier kan zijn om los te komen van een traumatisch verleden.

Vrijdag 24 november 2017
9.00 – 17.00 uur
Hilton Hotel, Zeestraat 35 Den Haag
Mede mogelijk gemaakt door

Voor nascholing ‘Van Trauma naar Herstel’ (ID nummer: 304795) is accreditatie toegekend door:
Stichting Kwaliteitsregister Jeugd in de categorie Vrije ruimte jeugdzorgwerker

NIP Kinder- en Jeugdpsycholoog (K&J)
NVO Orthopedagoog-Generalist (OG)

Geachte lezer,
De Academie voor Herstel en Ervaringsdeskundigheid (voorheen Stichting Geheim Geweld) zet zich in
voor volwassen slachtoffers van kindermishandeling en biedt vanuit de praktijk handvatten voor het
onderkennen van de langetermijngevolgen hiervan. Bij verwerking, erkenning en acceptatie spelen
lotgenoten en ervaringsdeskundigen een belangrijke rol. Daarom kregen zij nadrukkelijk een podium
tijdens de landelijke themadag ‘Van trauma naar herstel’ die op 24 november 2017 werd
georganiseerd door de Academie voor Herstel en Ervaringsdeskundigheid en GGD Haaglanden.
Ervaringsdeskundigheid
Wie als kind te maken heeft gehad met kindermishandeling zoals verwaarlozing, lichamelijke of
geestelijke mishandeling, of seksueel misbruik weet uit eigen ervaring hoe moeilijk het is om als
volwassene een volwaardig leven op te bouwen. Het ontbreken van veiligheid, geborgenheid en
liefde heeft plaats gemaakt voor een jarenlange zoektocht naar herstel. Telkens blijkt dat het enorm
helpt om de eigen ervaringen te kunnen bespreken met lotgenoten, ervaringsdeskundigen en
professionals die in hun werk veel te maken krijgen met mensen die in hun jeugd zijn mishandeld. De
landelijke themadag vroeg daarom aandacht voor het meer benutten van ervaringen en gaf
ervaringsdeskundigen een belangrijke plaats in het programma.
Contact met ervaringsdeskundigen onderscheidt zich op verschillende manieren van contacten met
professionals en/of informele uitwisselingen met familieleden of vrienden. Het verschil met de
reguliere hulpverlening is het onderlinge begrip: herkenning en erkenning. Ervaringsdeskundigen
bagatelliseren problemen minder snel en kunnen andere lotgenoten helpen met hun ervaringen om
te gaan. De gedeelde ervaringen bieden nieuwe inzichten en bevorderen het emancipatieproces van
voorheen slachtoffers.
Samenvatting en dankwoord
Op de themadag ‘Van trauma naar herstel’ waren ervaringsdeskundigen en professionals aanwezig
die hun kennis op het gebied van traumaverwerking hebben gedeeld met de 145 deelnemers. Er is
onder meer gesproken over wat herstel is, wat voor dilemma’s er kunnen spelen en hoe men van
trauma naar herstel komt. Het belang van ervaringsdeskundigen werd onderstreept.
Tijdens het programma kon onder deskundige begeleiding door experts uit het werkveld deel
worden genomen aan een van de vijftien discussietafels met verschillende sub thema’s, zoals
vertrouwen en wantrouwen, familie en relaties. Ook onderwerpen als hulpverlening en
lotgenotencontact kwamen aan bod.
Al met al is het een zeer bijzondere dag geweest waar veel herkenning was, waar ruimte was voor
het delen van de eigen ervaringen en waar onderlinge steun kon worden ervaren. De dag was mede
mogelijk gemaakt door onze sponsoren, de gastsprekers die met hun boeiende inhoudelijke
bijdragen verdieping hebben gegeven aan deze dag, de vrijwilligers die zich hebben ingezet en vooral
aan alle deelnemers die veel moed, inzet en betrokkenheid hebben getoond en deze dag hebben
bijgewoond.
Wij willen u hartelijk danken voor uw belangstelling en we kijken terug op een bijzondere themadag.
We wensen u veel leesplezier.
Namens de Academie voor Herstel en Ervaringsdeskundigheid,
Mw. Hameeda Lakho, directeur
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Inhoudelijke bijdragen
Op vrijdag 24 november 2017 organiseerden de Academie voor Herstel en Ervaringsdeskundigheid
(voorheen Stichting Geheim Geweld) en GGD Haaglanden de jaarlijkse themadag ‘Van trauma naar
herstel’. Kindermishandeling kan iemands verdere leven bepalen, zelfs tot ver in de volwassenheid.
Tegelijkertijd blijkt telkens weer dat contact met lotgenoten een manier kan zijn om los te komen
van een traumatisch verleden. De Academie voor Herstel en Ervaringsdeskundigheid zet zich in om
lotgenoten bij elkaar te brengen. De dag bood een boeiend programma met ervaren sprekers en
thema’s die herkenbaar zijn voor lotgenoten en professionals.
DAGVOORZITTER:
Caroline Mobach | eigenaar Caroline Mobach Advies & Partners B.V.
OPENING:
Mevrouw Pauline Krikke I burgemeester gemeente Den Haag
Hameeda Lakho | ervaringsdeskundige, trainer, coach, auteur en directeur Academie voor Herstel en
Ervaringsdeskundigheid
SPREKERS:
Dr. Sietske Dijkstra | psycholoog, senior onderzoeker Kenniscentrum Sociale Innovatie en
Hogeschool Utrecht. Eigenaar Bureau Dijkstra en oud-lector huiselijk geweld in de keten
Nathalie van Eck, Janneke Klein Tijssink, Danny Dijkhuizen, Erik Jong en Peggy van Krüger I
ervaringsdeskundigenpanel
Dr. Wilma Boevink | senior wetenschappelijk medewerker Trimbos Instituut, vice voorzitter
Vereniging voor Ervaringsdeskundigen
WORKSHOPLEIDERS:
Sietske Dijkstra en Hameeda Lakho
Wilma Boevink
Nathalie van Eck en Katharina Bongaertz | sensorimotorische psychotherapeut, PsyQ Psychotrauma
Lucie Timmers | psychotherapeut/GZ-psycholoog, PsyQ Psychotrauma en eigen praktijk
Lies Nolden I trainer mindfulness Indigo, eigenaar haptotherapie-praktijk
Monique Mae Vriens I eigenaar Soulgardens
Danny Dijkhuizen I directeur Kids4Dreams, spreker en vakdocent sociale vaardigheden
TAFELBEGELEIDERS: Vertegenwoordigers regionale organisaties
MUZIKALE OMLIJSTING:
Danny Dijkhuizen I alias Flinke Jongen
SLACHTOFFERHULP NEDERLAND:
Slachtofferhulp Nederland is aanwezig ter ondersteuning van lotgenoten
TRAUMA KUNST CENTRUM:
Expositie Trauma Kunst Centrum o.l.v. Jiska Sharon in samenwerking met deelnemende kunstenaars
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Programma
08.15

Ontvangst

09.00

Opening door burgemeester P.C. Krikke

09.30

Dagvoorzitter Caroline Mobach en Hameeda Lakho

09.45

Echte verandering, professionele en persoonlijke moed onmisbaar bij de aanpak van
huiselijk geweld door dr. Sietske Dijkstra

10.15

De meerwaarde van ervaringsdeskundigheid. In gesprek met ervaringsdeskundigen
Nathalie van Eck, Janneke Klein Tijssink, Danny Dijkhuizen, Erik Jong en Peggy van
Krüger

10.50

Pauze

11.05

Inleiding en start tafel discussies

12.05

Uitkomsten en aanbevelingen tafelsessies en afsluiting ochtendprogramma

12.30

Lunch en informatiemarkt

13.30

Keuze onderdelen I – 4 workshops

14.30

Keuze onderdelen II – 4 workshops

15.30

Pauze

15.45

Het getraumatiseerde kind: een leven lang lijden? door dr. Wilma Boevink

16.45

Muzikale afsluiting ‘Beschadigd’ (ft. Mexxi) door Flinke Jongen alias Danny Dijkhuizen

17.00

Samenvatting en dankwoord met informele afsluiting met een drankje

18.00

Einde
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Themabijeenkomst ‘Van trauma naar herstel’
Plenair ochtendprogramma

Opening door burgemeester van Den Haag, mevrouw P.C. Krikke

Burgemeester van Den Haag, mevrouw Pauline Krikke

De burgemeester van Den Haag, mevrouw Pauline Krikke, opende de themadag 2017 van de
Academie voor Herstel en Ervaringsdeskundigheid. Ze zei het volgende: “Ik voel me sterker en
weerbaarder, dat schreef een van de deelnemers aan een eerdere bijeenkomst voor slachtoffers van
huiselijk geweld. En dat is precies waarvoor wij vandaag bijeen zijn. Om slachtoffers van huiselijk
geweld een stem te geven. Om u in contact met elkaar te brengen. Lotgenoten worden vandaag
bondgenoten. Bondgenoten, op weg naar herstel.
De gevolgen van huiselijk geweld en kindermishandeling zijn groot. U weet als geen ander hoe
moeilijk het is om met die bagage een volwaardig leven op te bouwen. Kinderen horen op te groeien
in veiligheid, geborgenheid en liefde. En ook volwassenen moeten zich thuis veilig en gerespecteerd
voelen. Is dat niet het geval, dan zorgt dat later voor een jarenlange zoektocht naar verwerking,
erkenning en acceptatie.
Dit is ook een van de redenen waarom ik de aanpak van huiselijk geweld zo belangrijk vind. Ik zie
huiselijk geweld en kindermishandeling als een van de meest fnuikende vormen van geweld, die onze
samenleving kent. Juist omdat de gevolgen ervan een heel mensenleven lang van invloed zijn op de
ontwikkeling van iemand. Daarom zie ik het als mijn taak om blijvend aandacht te vragen voor
huiselijk geweld en kindermishandeling.
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Beide zijn niet ‘normaal’ en hoeven onder geen enkele voorwaarde geaccepteerd te worden. Het
komt helaas overal voor, dus ook in Den Haag. En in alle lagen van de bevolking. Huiselijk geweld is
bovendien een probleem dat vaak van generatie op generatie wordt doorgegeven. Die spiraal
moeten we zien te doorbreken.
Tegelijkertijd hoop ik dat de aandacht voor dit onderwerp slachtoffers helpt om voor zichzelf op te
komen. Nog niet zo lang geleden sprak ik een vrouw die deelnam aan een programma voor
slachtoffers van huiselijk geweld. Ze zei: “Door deze gesprekken heb ik mijn zelfrespect herwonnen”.
En dat is zo wezenlijk. Zelfrespect stelt een mens in staat om de draad weer op te pakken. De blik
naar voren te richten. Te zeggen: hier ben ik, ik mag er zijn.
En daarom ben ik ook zo blij met deze dag. Want ook wanneer het geweld is gestopt, is het leed nog
niet geleden. Pas daarna kunnen de wonden helen. Dat is een proces van jaren. Het contact tussen
lotgenoten kan daarbij helpen. U bent allemaal ervaringsdeskundige. U kunt elkaar helpen in de
verschillende stadia van herstel. U doet dat ook en ik bewonder u daarom. Omdat ik weet hoeveel
het u kost. Maar gelukkig levert het ook veel op.
Ervaringsdeskundigheid is een belangrijk criterium voor goede zorg. Op dat terrein valt nog veel
winst te behalen. Ervaringsdeskundigen zouden nog beter betrokken kunnen worden bij het werken
aan herstel na ervaringen met huiselijk geweld en kindermishandeling.
Ik hoop dat deze dag daar een constructieve bijdrage aan kan leveren. Bovenal wens ik u toe dat
deze dag u persoonlijk een stap verder helpt. Om sterker en weerbaarder te worden.”

Vervolg opening door Hameeda Lakho
Na de toespraak van de burgemeester werd het woord gegeven aan de directeur van de Academie
voor Herstel en Ervaringsdeskundigheid, Hameeda Lakho: “En toch zijn er kinderen die de
stelselmatige mishandeling te boven komen. Zij groeien uit tot dappere volwassen die hun angst en
schaamte hebben overwonnen. Ondanks de angst om uitgestoten te worden door hun gezin of hun
omgeving, doen zij hun mond open. Die durven hun verhaal te vertellen en doorbreken het taboe op
kindermishandeling. Ze laten zien dat het mogelijk is om, ondanks een zwaar belastend verleden, te
overleven.
Om mishandeling te overleven is het doorbreken van het taboe van essentieel belang. De
voortdurende dreiging van geweld tast je persoonlijkheid aan, maar de vicieuze cirkel kan
doorbroken worden. Er is een uitweg voor mishandelde kinderen. Je kunt mensen treffen die
hetzelfde hebben meegemaakt en je willen helpen, de situatie is niet altijd uitzichtloos. Er is hulp te
vinden, al moet je er lang naar zoeken. Voorvechters passeren de bureaucraten en prikken
vooroordelen door. Ervaringsdeskundigen hebben een belangrijke rol.
Als een mishandeld kind het gevoel heeft dat hij of zij gesteund wordt, kan dat helpen om de
moeilijkheden te overwinnen. Een vriendelijke leerkracht die snapt wat er met hem aan de hand is,
een aardige buurvrouw die een aai over zijn bol geeft, een lieve vriendin waar hij even op adem kan
komen: deze mensen zijn van cruciaal belang geweest voor mij. In een later leven kunnen een
steunende echtgenoot, of eigen kinderen helpen om er bovenop te komen.
Gelukkig zijn er mensen die praten over hun lang gekoesterde geheim, ondanks de weerstand van de
omgeving en de maatschappij. Wij schamen ons, willen het leed ontkennen en wegstoppen.
Mishandeling beschouwen we als ver van ons bed. We negeren het onrecht dat deze kinderen wordt
aangedaan over het algemeen liever en doen net of er niets gebeurd is. Ik ben de schaamte voorbij
door het opheffen van mijn isolement en door open over mijn geschiedenis te praten. Zo kan
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iedereen horen en lezen over het ‘geheime geweld’. De straf op zwijgen is levenslang, dus het is van
groot belang om het taboe te doorbreken.
Mishandelde kinderen moeten leren dat zij geen schuld hebben aan hun mishandeling. Zij hebben
hun ouders niet zelf gekozen. Ze hebben geen invloed op hun traumatische verleden, maar zij
beslissen wel over de toekomst. Die toekomst begint vandaag. Ik wil tegen alle mishandelde kinderen
van vroeger en nu zeggen: ‘’Praat erover, al zijn de omstanders ziende blind en horende doof. De
maatschappij moet meer begrip en oog krijgen voor de langetermijngevolgen van
kindermishandeling.’’
Met trots sta ik hier vandaag. De lotgenoten themadag is een dag waarop mensen met een
gemeenschappelijk en pijnlijk verleden bij elkaar komen. Wij bieden u op deze dag een programma
dat zoveel mogelijk aansluit bij uw ervaringen en belevingen. Wij hopen dan dat u, aan het eind van
deze dag, gesterkt naar huis zult gaan. Het thema van deze dag is ‘Van trauma naar herstel’. Samen
met alle betrokkenen is het ons gelukt om voor u deze dag een mooi programma te bieden met zulke
deskundige sprekers en workshopleiders op deze prachtige locatie beschikbaar gesteld door het
Hilton. De presentaties en de workshops sluiten direct aan bij jullie, de lotgenoten. Vandaag zullen de
gevolgen van mishandeling en de lange weg van trauma naar herstel vanuit verschillende
invalshoeken belicht, onderkend en door velen van jullie herkend worden.”

Hameeda Lakho, directeur Academie voor Herstel en Ervaringsdeskundigheid
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Echte verandering, professionele en persoonlijke moed onmisbaar bij de
aanpak van huiselijk geweld door dr. Sietske Dijkstra, psycholoog, senior onderzoeker
Kenniscentrum Sociale Innovatie en Hogeschool Utrecht, eigenaar Bureau Dijkstra,
oud-lector huiselijk geweld in de keten.
Sietske Dijkstra opende haar inspirerende lezing met een plaatje van een brug als symbool van elkaar
ontmoeten en het in verbinding staan. De moed om samen als ervaringsdeskundigen en lotgenoten
met professionals op onderzoek uit te gaan. Met een inclusieve benadering als vertrekpunt. Angst,
boosheid en verdriet mogen er zijn. Herstellen doe je zelf, met de ondersteuning en hulp van
anderen. Perspectieven die elkaar verrijken zoals het lichaam, intergenerationeel, trauma en EMDR.
Als je zelf meer op het spel zet, verrijk je jouw leven en jouw werk. In de betekenislagen van moed is
dapperheid, durf, heldenmoed, onverschrokkenheid en de link met leiderschap. Het vermogen om
kwetsbaar te durven zijn en dit te uiten. Lef, om je niet te laten leiden door angst of eigen
voor(oor)deel. De morele aspecten is moed als deugd evenals compassie. Het verschil tussen weten
en kennen (wat van binnenuit komt); tezamen leiden ze tot wijsheid.
Om intergenerationele overdracht te doorbreken verwijst Sietske naar een artikel in het jaarboek van
Tijdschrift voor Sociale Vraagstukken (TSV) dat dit keer over kindermishandeling gaat, geschreven
met Majone Steketee en Katinka Lünnemann. ‘Willen we diep ingesleten patronen van geweld
benoemen en veranderen, dan is het noodzakelijk om nabij te zijn en betrokkenen, kinderen en hun
ouders en leefomgeving te sterken, te empoweren. Dat is duidelijk iets anders dan uitgaan van eigen
kracht. Het betekent na kindermishandeling actief helpen hun stress te reguleren en hun veiligheid te
vergroten (…). Dit betekent contact leggen en houden, uitleg geven, betrouwbaar zijn en
onderbouwd grenzen stellen.’

Dr. Sietske Dijkstra
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Woordweb MOED in een ethiek van de zorg
Vertrouwen
Diep luisteren
Doorzetten
Compassie Veiligheid Kwetsbaar durven zijn Lichaam in beweging
Nieuwsgierig
Waardigheid
Zorgzaamheid
Empathie
Begrenzen
Verbinden
Ongemak
Een selectie van eigen inbreng van moed, als brug tussen lotgenoten, professionals en
leergemeenschappen. Ik heb moed nodig om mijn dromen kenbaar te maken aan anderen. Ik straal
op mijn eigen manier. Er is geen moed denkbaar zonder dat ik me kwetsbaar opstel (geen harnas
aantrekken en geen muur opbouwen). Moed hebben om te vragen. Bij alles mijn eigen
vermijdingsgedrag bekijken. Bevestiging van kracht, creativiteit en rechten. Verbindingen aangaan
(empathie). Daderschap niet verdoezelen. Uit vertrouwde routine stappen. Letterlijk meebewegen
met dat wat is.
De moed om als professionals te leren (oratie Manon Ruijter, 2017). ‘We willen professionals die
moedig zijn, vernieuwend, initiatiefrijk, die anders durven te denken maar oog houden voor het
grote geheel. We willen professionals met praktische wijsheid. Dat leer je niet in een opleiding. Het
ontwikkelen van krachtige professionals vraagt om een andere focus van het leren en ontwikkelen.
Het gaat dan niet zozeer over het opdoen van kennis, vaardigheden en competenties, met de wens
zo direct mogelijk het handelen te sturen, maar over deugden die achter het handelen schuilgaan en
een ‘verstandig’ mens typeren…. Waar mentale ontwikkeling ging over het vermogen, gaat dit over
het karakter, het ontwikkelen van deugden. Deugden kenmerken zich door een breed
handelingsspectrum, en een continu wegen van te veel of te weinig, zoekend naar het gulden
midden. Zodat professionals bijvoorbeeld weten wanneer ze eigenzinnig kunnen zijn, niet teveel, niet
te weinig, maar precies goed. Die deugden ontwikkel je op je werkplek in gesprek met collega’s.
Echter in het werkplekleren zoals tegenwoordig vorm krijgt, ligt de focus op competenties en hebben
deugden nauwelijks een plek. Hier ligt voor wetenschap en praktijk een belangrijke uitdaging.’

De meerwaarde van ervaringsdeskundigheid In gesprek met ervaringsdeskundigen
Nathalie van Eck, Janneke Klein Tijssink, Danny Dijkhuizen, Erik Jong en Peggy van Krüger
Dagvoorzitter Caroline Mobach ging op het podium in gesprek met vijf ervaringsdeskundigen die
ieder hun eigen weg van trauma naar herstel lopen. Een lange weg met veel hobbels. Waar de een
op zoek is gegaan naar de juiste therapievorm en psychotherapeut, zocht de ander het meer in het
alternatieve circuit, of steun bij het geloof, familie en vrienden of in zelfhulp. Nathalie, Janneke, Erik
en Peggy kwamen tijdens hun zoektocht ook uit bij de basiscursus ‘Doorbreek het zwijgen’ van
destijds nog Stichting Geheim Geweld. Het heeft hen geholpen om met lotgenoten te delen, omdat
zij aan een half woord genoeg hebben. Met elkaars steun en uitwisselen van ervaringen kom je
verder in jouw eigen proces.
Caroline wilde ook weten wat deze ervaringsdeskundigen mee zouden willen geven aan lotgenoten
en professionals. Om met de laatste groep te beginnen: wees open en eerlijk in het contact, verwijs
door naar een collega als de behandelrelatie spaak loopt, en heb geduld. Voor lotgenoten geldt
onder meer de boodschap om niet op te geven, want je bent het waard! Zoek naar contacten waar jij
je prettig bij voelt en die goed voor jou zijn. Als je een goede therapie of therapeut zoekt, blijf
doorzoeken naar iemand met wie je wel een klik hebt en vraag naar iemand die verstand heeft van
vroegkinderlijk trauma. En wees eigenwijs!
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Thematafels en tafelbegeleiders
Deelnemers konden zelf hun ervaringen uitwisselen en luisteren naar elkaars verhalen aan een van
de vijftien thematafels. Dit gebeurde onder deskundige begeleiding van tafelbegeleiders van
regionale organisaties in het werkveld:
1. Preventie. Vroeger en nu | Janneke Klein Tijssink, vrijwilliger en ervaringsdeskundige Academie
voor Herstel en Ervaringsdeskundigheid
2. Hulpverlening. Wat werkt en wat werkt niet? | Marijke Beekhuizen, vrijwilliger Parnassia, Leger
des Heils en Academie voor Herstel en Ervaringsdeskundigheid
3. Politiek en beleid. Sluit het beleid van de overheid aan op de behoefte van praktijk? |
Ria Andrews, programmamanager Geweld in Afhankelijkheidsrelaties Regio Haaglanden
4. Het doorbreken van de cirkel van geweld binnen de familierelaties. Hoe voorkom je dat
slachtoffer dader wordt? | Corinne Krijnsen, Wende Interventie Team Huiselijk geweld
5. Opvoeding. Hoe werkt kindermishandeling door bij de opvoeding van jouw eigen kinderen? |
Floris Munneke, psycholoog en programmaleider Huiselijk Geweld , De Jutters Preventie
6. Familie en relaties. Hoe ga je om met geschonden familierelaties? | Hameeda Lakho,
ervaringsdeskundige, trainer, coach, auteur en directeur Academie voor Herstel en
Ervaringsdeskundigheid
7. Schuld, schaamte en loyaliteit. Hoe zwaar weegt jouw zwijgen? | Joost Kadijk, bestuurssecretaris
Stichting Perspektief
8. Vertrouwen en zelfvertrouwen. Hoe ga je om met veiligheid en spanningen in het volwassen
leven? | Manon van Gorp, vrijwilliger Academie voor Herstel en Ervaringsdeskundigheid
9. Veiligheid en dreiging. Hoe werkt dit door in het volwassen leven? | Naomi Moonen,
woonbegeleider Stichting Perspektief /Wende
10. Lotgenotencontact en herstel – Wat is hiervoor nodig? | Peggy van Krüger, ervaringsdeskundige
11. Eenzaamheid. Het gevoel dat je er met niemand over kunt praten, versterkt het gevoel van
eenzaamheid | Ivonne Fong-Pien-Joe, teammanager Stichting Perspektief/Wende
12. Grenzen stellen. Hoe stel je jouw grenzen? | Tamara Laaij, casemanager en begeleidster
lotgenotengroepen zeden verleden Slachtofferhulp Nederland
13. Zingeving en zelfregie. Hoe leer je weer regie over je leven te krijgen? | Durkje Sikkema,
dominee en coördinator Alleen café Kerk in Laak
14. Kracht en weerbaarheid. Hoe vind je je eigen kracht terug? | Marcella Petersen, trainer
weerbaarheid en eigenaar Pure Special
15. De eerste stap op weg naar herstel | Liesbeth Duijndam, orthopedagoog /
gedragswetenschapper Veilig Thuis Haaglanden
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Hierbij een greep uit de samenvattingen van de tafeldiscussies:
Tafel 2 – Hulpverlening. Wat werkt wel en wat werkt niet?
Aan deze tafel werden eigen ervaringen over de hulpverlening met elkaar gedeeld. Al gauw bleek dat
er vooral gepraat werd over wat niet werkt(e). Eén persoon liep er tegenaan dat alles maar positief
moet zijn terwijl dat vaak niet zo wordt ervaren. Een gevoel is niet positief of negatief maar een
leidraad die ons veel kan vertellen. Alle gevoelens die zich aandienen mogen er zijn. En daar ligt een
taak voor de hulpverleners om er samen naar te kijken. Al wordt ook uitgesproken dat er juist
behoefte is om te benoemen waar het wel goed gaat. Verder is empathie tonen naar de cliënt van
onschatbare waarde en zal er eigenlijk altijd moeten zijn.
Soms krijgen deelnemers aan deze tafel het gevoel dat de behandelaar bang wordt van te diepe
emoties en te vlug wil stabiliseren waardoor te snel voorbij wordt gegaan aan emoties, die zo
gehoord en gezien willen worden. De beperkte tijd die voor een therapie wordt uitgetrokken meestal een vaststaand aantal sessies – zorgt er vaak voor dat er wordt ervaren dat de hulpverlener
sneller gaat dan de cliënt soms aankan en dat bemoeilijkt het opbouwen van een vertrouwensrelatie.
Er wordt duidelijk een behoefte aan meer begeleiding uitgesproken en het ervaren van een klik met
de hulpverlener. Mocht dat laatste er niet zijn, dan wordt er gewenst dat de hulpverlener dat ook
onderkent en doorverwijst naar een collega.
Als er kinderen betrokken zijn bij het huiselijk geweld wordt er ook nogal eens tegen het
rechtssysteem aangelopen. Er wordt veel onrechtvaardigheid ervaren bij de genomen beslissingen.
De deelnemers aan deze tafeldiscussie zouden graag zien dat de organisaties die bij de hulpverlening
betrokken zijn meer samenwerken en één lijn trekken. Misschien is zelfs samenwerking met een
ervaringsdeskundige aan te raden.

Tafel 5 - Opvoeding. Hoe werkt kindermishandeling door bij de opvoeding van je eigen kinderen?
Hoe kun je zorgen voor veiligheid en stabiliteit in de relatie met jouw kinderen, wanneer dit in je
eigen jeugd ontbrak? Aan deze tafel ontstond een waardevolle uitwisseling, waarin een aantal
belangrijke conclusies konden worden herkend:
1. Wees beschikbaar. Zorg voor een ‘open lijn’ met je kind. Breng voldoende tijd door samen en
wees op de hoogte van wat er in het leven en gevoel van je kind omgaat. Maak een afweging
wat je wilt delen met jouw kind over de geschiedenis en op welk moment. Het is in elk geval
belangrijk dat jouw kind het gevoel heeft vragen te kunnen stellen, zodat vragen zich niet
opstapelen.
2. Durf jouw eigen fouten toe te geven. Ouderschap is een zoektocht met vallen en opstaan.
Niemand is perfect en dat hoeft ook niet. Het kan krachtig zijn om ook aan jouw kind te laten
zien dat je je realiseert dat je niet altijd gelijk hebt. Dat maakt de weg vrij voor verbinding en
vergeving.
3. Zie jouw kind voor wie hij of zij is. Moedig jouw kind aan om zijn of haar eigen weg te gaan.
Herken moedige stappen, complimenteer en tel samen de zegeningen.
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Tafel 8 - Vertrouwen en zelfvertrouwen. Hoe ga je om met veiligheid en spanningen in het
volwassen leven?
Als er veel gebeurd is in de (vroegste) jeugd en er geen onvoorwaardelijke liefde en een veilige
omgeving was, is het moeilijk om vertrouwen te kunnen hebben in een ander omdat je dat niet is
geleerd. Doordat het niet is ervaren, is het moeilijk om een verbintenis aan te kunnen gaan met een
ander, en is er angst om te hechten.
Vertrouwen geven aan de behandelaar blijkt ook moeilijk te zijn hierdoor, blijkt uit de discussie aan
deze tafel. Velen zijn jaren op zoek naar de juiste persoon waar ze vertrouwen in kunnen hebben.
Het kost tijd voordat er een vertrouwensrelatie is opgebouwd, en als het echt niet klikt ligt hier ook
een taak voor de behandelaar. Hij/zij moet het toe kunnen geven als er geen goede interactie is
tussen behandelaar en cliënt zodat de cliënt naar iemand anders kan gaan. Zo wordt er voorkomen
dat er veel tijd en energie verloren gaat en de cliënt ook niet echt wordt geholpen.
Ook wordt er ervaren dat de tijd die voor de therapie wordt uitgetrokken vaak te kort is zeker als dit
maar één keer per maand is. Het is dan moeilijk om een vertrouwensrelatie op te bouwen en voor je
het weet is het behandeltraject alweer klaar. Het wordt als een gemis ervaren dat alleen de reguliere
therapie wordt vergoed.
Thematafel 12 - Grenzen stellen. Hoe stel je jouw grenzen?
Aan deze thematafel is besproken wat de gevolgen zijn van posttraumatische stressstoornis (PTSS) in
de praktijk. Slachtoffers kunnen bepaalde overlevingsmechanismen hebben opgebouwd naar
aanleiding van opgelopen trauma’s. Aangezien daders grensoverschrijdend gedrag hebben vertoond,
kunnen slachtoffers het lastig vinden om grenzen te stellen en/of grenzen te bewaken. In een veilige
sfeer waar erkenning, herkenning en het vinden van steun centraal stond, zijn er onderling tips en
adviezen gedeeld. Gelijkgestemden konden hierbij van elkanders ervaringen leren. Onderstaande tips
zijn besproken:
● Transparant zijn tegenover anderen over je emoties
● Emoties en je behoeften ontdekken
● Grenzen stellen vanuit het kind zijn en rationeel zijn
● Voelen dat je er mag zijn
● Noteer in een boekje wat anderen willen en wat jij wil
● Impulsiviteit voorkomen door in een later stadium te antwoorden op een vraag
● Muziek, yoga en creativiteit om rust in de gedachtegang te creëren
● Jezelf tijd gunnen om progressie te boeken
● Iedere dag iets benoemen wat goed ging en/of waar je dankbaar voor bent
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Workshops
Deelnemers aan de themadag konden na het plenaire ochtendprogramma in de grote zaal deel
nemen aan twee workshops naar keuze in een kleinere zaal.
Workshopdeelsessie I
1. Persoonlijke en professionele moed door Sietske Dijkstra en Hameeda Lakho
2. Sensorimotorische Psychotherapie door Katharina Bongaertz en Nathalie van Eck
3. Hoor en zie mij. De meerwaarde van ervaringsdeskundigheid door Danny Dijkhuizen
4. Collage kaarten maken door Monique Mae Vriens
Workshopdeelsessie II
5. De weg van herstel: opstekers en afknappers door Wilma Boevink
6. Vroeger en verder door Lucie Timmers
7. Leven met aandacht door Lies Nolden
8. Chinese bewegings- en ontspanningsleer door Monique Mae Vriens

Persoonlijke en professionele moed
Ondanks onze bemoeienis stopt in één derde van de gevallen geweld binnen gezinnen niet. Zo blijkt
uit recent onderzoek van het Verwey-Jonker instituut die 200 gezinnen drie jaar lang volgden. Bijna
de helft van de betrokken kinderen ontving zelfs geen hulp.
Het is belangrijk om met elkaar een hogere kwaliteit van hulp te realiseren die leidt tot het
doorbreken van patronen. Dat vraagt om professionele en persoonlijke moed, leggen
workshopleiders Sietske Dijkstra en Hameeda Lakho uit. Het echt contact maken met betrokkenen
(en hun netwerk) die te maken hebben/hadden met huiselijk geweld en kindermishandeling. Hoe
sluiten we aan bij de behoeften en noden van betrokkenen?
We verbinden ervaringskennis (tacit knowledge) en vakkennis met de persoonlijke en professionele
moed van professionals. Dit met als leeropbrengst duurzame verandering te realiseren en zowel
professionals als betrokkenen te ondersteunen bij empowerment en het verwerken van
geweldervaringen en kindermishandeling. We exploreren moed en andere belangrijke waarden in
het contact met lotgenoten.

Sensorimotorische Psychotherapie
Sensorimotorische Psychotherapie (SP) is een ervaringsgerichte en lichaamsgerichte behandelmethode bij psychotrauma, gehechtheidsproblemen en persoonlijkheidsproblematiek. SP is
ontwikkeld door Pat Ogden en is gebaseerd op wetenschappelijke studies uit de neurobiologie,
neuropsychologie en gehechtheid- en ontwikkelingspsychologie. De basisvisie is dat het lichaam het
verhaal vertelt over ervaringen uit ons leven en daarmee onze huidige emoties en gedachten stuurt.
Tijdens de behandelingen wordt er gewerkt met kleine ervaringsgerichte experimenten. SP bestaat
uit drie fases: stabilisatiefase , fase 2 (traumaroute, gericht op verwerking van traumatische
herinneringen) en fase 3 (ontwikkelingsroute, gericht op emotionele verwerking en veranderen van
beperkende overtuigingen). Katharina (gecertificeerd sensorimotorische psychotherapeut) en
Nathalie (cliënte) vertelden over hun ervaringen met deze fases.
Om de deelnemers van deze workshop ook iets aan den lijve te laten ervaren, konden zij meedoen
aan een experiment: het ervaren van toenadering. De groep werd in tweeën verdeeld en de mensen
die aan de ene kant van het lokaal stonden, mochten zich verplaatsen naar de andere kant waar
andere mensen stonden die konden ervaren hoe het is als iemand op hen afloopt. Op de grond lag
een touw die een grens aangaf die niet overtreden mocht worden in verband met veiligheid.
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Tijdens het experiment kon
onderzocht worden wat er in
het lichaam gebeurde op het
niveau van hartslag,
ademhaling, bewegingen,
impulsen, spierspanning etc.
Wat gebeurde er met je
emoties en welke
overtuigingen/gedachtes
komen op? Deelnemers
werden uitgenodigd na het
experiment in tweetallen te
bespreken hoe dit voor hen
was. Het was fijn om te
merken dat er veel onderling
werd gedeeld over wat er
werd ervaren.
Katharina Bongaertz

Vervolgens hebben Katharina en Nathalie nog een experiment voorgedaan gericht op kracht voelen ,
zowel op jezelf en in contact met een ander. Nathalie deelde haar ervaringen in het nu en wat het
experiment in de therapie voor haar heeft gedaan. Nathalie volgt SP in combinatie met
psychotherapie bij haar hoofdbehandelaar. Omdat ze voornamelijk in haar hoofd zat en zich verbaal
wel kon uiten, maar lichamelijk nogal vast zat, is ze doorverwezen naar SP. Langzaamaan heeft ze
vertrouwen gekregen in de therapie en haar therapeut en nu is het mogelijk (meer) lichamelijke
sensaties te ervaren. Ze vindt het fijn dat SP in overleg gaat en in haar eigen tempo.

Hoor en zie mij. De meerwaarde van ervaringsdeskundigheid
Danny Dijkhuizen begon zijn workshop met het onderstrepen van het belang van bruggen bouwen,
zoals Sietske Dijkstra ook haar presentatie begon. Onze kwetsbaarheid verbindt ons met elkaar en als
we van hart tot hart in deze verbinding met elkaar kunnen werken, zijn wij bruggen aan het bouwen,
met en naar elkaar.
Toen Danny 11 jaar oud was, kwamen zijn moeder en twee jongere broertjes om het leven bij een
misdrijf (huiselijk geweld). Hij ging tijdelijk bij zijn tante en neefjes wonen waarna een voogd vanuit
Jeugdzorg zorgde dat hij in een pleeggezin terecht kon. Er werd in de zaal ademloos geluisterd naar
Danny en men was onder de indruk van de manier waarop hij zijn levensverhaal verwoordde.
Ondanks alles is hij altijd blijven geloven in de ware liefde die we allemaal in ons hebben. Zijn
wilskracht en doorzettingsvermogen hebben hem gemaakt tot wie hij nu is. Maar ook de steun die
hij mocht ontvangen van zijn tante, voogd en pleeggezin waren erg belangrijk voor hem. Zo ook een
leraar op op school. Hij was een groot voorbeeld voor Danny waardoor hij nu zelf ook in het
onderwijs werkt, om er voor andere kinderen te kunnen en mogen zijn. Hij vindt dat kinderen een
veilige ruimte nodig hebben om zich zo goed mogelijk te kunnen ontwikkelen. Kinderen willen
gehoord en gezien worden in een veilige omgeving. En dat is wat hij ze wil bieden.
Bovendien wil hij de kinderen meegeven dat ze iets kunnen worden in hun leven, ook als ze nare
dingen hebben meegemaakt. En deze boodschap gaf hij ook aan de deelnemers van deze workshop
mee. We kunnen allemaal van betekenis zijn voor andere mensen, zonder dat we verhalen met
elkaar mogen vergelijken. Hij sloot zijn verhaal af met: “Waar ga je naar toe en wat vind je leuk?”
Maak zo je dromen waar!
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Collage kaarten maken
Na een korte introductie van Monique Mae Vriens van Soulgardens over het driedelig traumamodel
van dr. Franz Ruppert en werken met het verlangen, was het mogelijk om een of meer collage
kaarten te maken. Hierdoor kwamen deelnemers in verbinding met hun intuïtie, kregen ze inzicht in
zichzelf en toegang tot hun innerlijke wijsheid.
Trauma’s zichtbaar maken is erg belangrijk, zoals vroeg kinderlijk trauma. In Rupperts werk is het met
name de categorie hechtingstrauma die aandacht krijgt. De meest optimale vorm van hechting
ontstaat als de moeder aanwezig is in haar afstemming op het kind en het kind spiegelt. In plaats van
uit te gaan van een probleem, kan ook gewerkt worden met het opstellen van een verlangen.
Voordeel hiervan is dat er niet te lang stil wordt gestaan bij de oorzaak, maar de aandacht direct naar
de oplossing gaat. Alleen al het formuleren van het verlangen kan een begin van een beweging in
gang zetten.
In deze workshop maakten deelnemers kennis met SoulCollage® door een kaart te maken over hun
verlangen en te ervaren hoe je jouw kaart een stem geeft. SoulCollage® gaat uit van beeldtaal.
Beelden zeggen meer dan 1000 woorden, voorbij je rationele denken. Je maakt intuïtief collagekaarten om vervolgens vanuit het perspectief van de afbeelding te kijken. Het geeft je toegang tot je
eigen bron van wijsheid. Elke collagekaart laat een stukje zien van wie jij bent. Het helpt je
persoonlijk te groeien en zelfacceptatie te bevorderen. Je maakt zo jouw zintuigen wakker en legt
contact met jezelf. Naar aanleiding van zelf bij elkaar gezocht beeldmateriaal konden deelnemers
zich bijvoorbeeld de volgende vragen stellen: Wie ben je? Wat wil je van me? Wat is jouw lichte
kant? Wat brengt je uit balans? Welke boodschap heb je voor me?

De weg van herstel: opstekers en afknappers
In haar drukbezochte workshop ging Wilma Boevink, o.a. vice voorzitter Vereniging voor
Ervaringsdeskundigen, in gesprek met de deelnemers. Haar eigen ervaringen vormden de leidraad en
het gaven het publiek hoop, inspiratie en goede moed. Wilma sprak over de weg van herstel in plaats
van naar herstel. Het is een uitdagende reis met hobbels. Hobbels zoals: het toen en daar en het hier
en nu dat door elkaar lopen, akelige ervaringen in het lijf, van therapie naar therapie, dissociëren en
verschillende gevoelens. Hoe ga je daar mee om en wat helpt wel en wat niet? Lotgenoten en
professionals wisselden bruikbare tips uit.
Meerdere deelnemers aan het gesprek gaven aan dat ze de langetermijngevolgen van
kindermishandeling erger vinden dan de ervaringen tijdens hun jeugd. Toen was het een deel van
hun leven, was het gewoon. Je wist niet beter. Nu voelen lotgenoten zich gestraft en achtervolgd
door herbelevingen. Ze ervaren machteloosheid in het hier en nu. Terwijl in de volwassenheid het
tijd is om de regie terug te pakken op jouw eigen leven, kennis te vergaren en te delen, en uit te
zoeken hoe je een ‘volledige’ volwassene wordt inclusief kindsdeel.
Veel lotgenoten denken (nog steeds) dat ze niets waard zijn. Maar tijdens deze bijeenkomst blijkt
maar weer eens dat het hier gaat om heel krachtige mensen. Ze weten goed wat ze nodig hebben.
Nu is het volgens Wilma zaak om individuele ervaringen en kennis bij elkaar te brengen. Wat doen
wij om eruit te komen? Hoe kunnen wij kennis overdragen aan een ander?
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Vroeger en verder
‘Vroeger en verder’ is een cursusboek voor volwassenen die vroeger seksueel misbruik of lichamelijk
geweld meemaakten. Nu worden zij belemmerd door zich opdringende herinneringen, nachtmerries,
problemen met (teveel of te weinig) woede, wisselende stemmingen, weinig zelfvertrouwen, en
gevoelens van schuld, schaamte en zinloosheid. Deze stabilisatiecursus is gericht op het krijgen van
meer grip op deze klachten en helpt om niet meer werkzame patronen van voelen, denken en doen –
ontstaan vanuit vroeger – te doorbreken om verder te kunnen. In het boek worden theorie en
oefeningen met elkaar afgewisseld. De auteurs van ‘Vroeger en verder’ zijn Ethy Dorrepaal, Kathleen
Thomaes en Nel Draijer. Het boek wordt in verschillende ggz-instellingen gebruikt in groepen en
tijdens individuele behandelingen. Workshopleider Lucie Timmers is werkzaam bij PsyQ
Psychotrauma Den Haag en is opgeleid om deze cursus te geven.

Leven met aandacht
Vaak is onze aandacht niet in het nu, maar in het verleden of in de toekomst. Mindfulness leert je
meer in het hier-en-nu te zijn en een volledige training biedt handvatten om met de
weersomstandigheden van het leven om te gaan. Trainer Lies Nolden maakte duidelijk in deze
workshop dat leven met aandacht meer bewust maakt, helpt ontspannen, energie geeft en de
gezondheid bevordert.
In deze workshop kwam onder meer aan bod om te voelen wat er is, aandacht voor het hier en nu
zonder oordeel, en oefenen van aandacht voor jouw ademhaling. Het is zoals het is en alles leren
toelaten in de ervaring van het moment. Er werden drie begeleide meditatieoefeningen gegeven om
te ervaren wat dit met je doet.
Wat kan je leren van een volledige mindfulness cursus? Bijvoorbeeld om niet te oordelen, niet iets na
te streven, geduld te hebben, te leren accepteren, loslaten, een frisse blik krijgen, vertrouwen in het
hier en nu, minder angst en stress te hebben, hoe ga je met jezelf om, onprettige dingen durven te
ondergaan en toe te laten, minder angst te hebben voor dingen die gaan gebeuren, leren voelen en
opmerken van jouw emoties.
Enkele reacties aan het eind van deze workshop waren: “Bij de eerste meditatie wilde ik eigenlijk
weggaan. Ik kon de confrontatie niet aan. En bij de laatste mediatie kon ik het erin uithouden”, “Ik
kon me niet concentreren”, “Ik werd er loom en slaperig van”.
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Chinese bewegings- en ontspanningsleer
QiGong (Chi Kung), spreek uit als sjie-kong, is een oude Chinese bewegings- en ontspanningsleer.
Sterke onverwerkte emoties (trauma), worden in de vorm van toxische energie, vastgezet in het
lichaam. QiGong biedt een veilige en effectieve manier om je te ontdoen van pijnlijke emoties die
kunnen leiden of hebben geleid tot geestelijke en/of lichamelijke ziektes en klachten.
QiGong zijn energieoefeningen. Letterlijk vertaald, betekent Qi (of Chi) energie, levenskracht,
vitaliteit. Gong (of Kung) betekent werk, ontwikkelen, cultiveren. Samengevoegd betekent dit dus:
werken met jouw eigen lichaamsenergie. Als jouw energie niet goed stroomt dan heb je er nog niets
aan. Een blokkade kan een knik in het systeem veroorzaken waardoor jouw energie niet meer goed
doorstroomt. Een stagnatie kan van buitenaf of van binnenuit komen.
Monique Mae Vriens is onder meer bevoegd om Ba Duan Yin - 8 Brokaten of 8 zijde oefeningen te
geven. Ze heeft de deelnemers aan deze workshop 8 hele eenvoudige, doch zeer effectieve
oefeningen geleerd.
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Themabijeenkomst ‘Van trauma naar herstel’
Plenair middagprogramma
Het plenaire middagprogramma begon met het gedicht ‘Het ongeziene leven’, geschreven en
voorgedragen door lotgenoot Machiel C.

Het ongeziene leven – door Machiel C.
Geslagen zonder klappen
Afkeuring zonder geweld
Geschopt, ongezien.
Minachting, in de knop geveld.
Littekens zonder sporen
Wonden zonder bloed.
Slaaf onder dwang
Zo jong, zo’n zwaar gemoed.
Een roep is een snauw
Mijn naam als nooit tevoren.
Pijlen onzichtbaar, doorklieven,
Voor het begin al verloren.
Onbewust van het gemis
Zelf een weg bepalend.
Huiverend voor het oordeel
Onmachtig, ter helle afdalend.
Niemand ziet, niemand weet
Dromen, herbeleven.
Ontkenning, afweer, stoer,
Niet passend in dit leven.
Steeds weer,….zonder end
Angst kan niet meer wachten.
Verwarring draait maar rond
Gevoel boven gedachten.
Te veel, te zwaar
Is niet voor maar even.
Flink zijn, held zijn, in
Het ongeziene leven.
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Het getraumatiseerde kind: een leven lang lijden? door dr. Wilma Boevink, senior
wetenschappelijk medewerker Trimbos Instituut, vice voorzitter Vereniging voor
Ervaringsdeskundigen
Wilma Boevink promoveerde eerder dit jaar aan de universiteit Maastricht. In haar proefschrift ‘HEE!
Over herstel, empowerment en ervaringsdeskundigheid in de psychiatrie’ beschrijft ze een belangrijk
thema: de kracht van ervaringsdeskundigheid.
In diepe en openhartige gesprekken met de deelnemers van deze themadag kwamen verschillende
punten aan bod waaronder durven zeggen waar het op staat en het grote taboe doorbreken. Een
onveilige gezinssituatie kan kinderen fysiek, psychisch en sociaal-emotioneel ernstig schaden. De
effecten van mishandeling, verwaarlozing en seksueel misbruik zijn vaak langdurig merkbaar, soms
wel levenslang. Van kinderen met traumatische klachten krijgt slechts 18% hulp. Elk jaar worden ruim
118.000 kinderen mishandeld, misbruikt of verwaarloosd. Zolang het taboe rond kindermishandeling
en misbruik niet wordt doorbroken en het probleem onvoldoende wordt aangepakt, blijft het een
complex systeem.
Staat het getraumatiseerde kind een leven lang lijden te wachten? Ja en nee. De gevolgen zijn
aanzienlijk en een ieder gaat anders om met het verleden en het inrichten van een nieuwe toekomst.
Wat is er gebeurd en hoe heeft het mij geraakt en gevormd? Boosheid kan mensen in beweging
brengen. Als het lijden ondraaglijk blijft, is het belangrijk om er wat aan te doen. Het is belangrijk om
de regie terug te pakken, om regisseur te worden over jouw eigen leven vanuit de diepste innerlijke
kracht. En daarbij goed te kijken wat persoonlijk wel of niet werkt.
Als getraumatiseerde kinderen dragen wij de verantwoordelijkheid naar de medemensen of binnen
het eigen gezin, die ook slachtoffer zijn om de waarheid te vertellen. De maatschappij / samenleving
dient ter verantwoording te worden geroepen om wat de daders ons, mensen, aandoen.
Ervaringsdeskundigen kunnen van elkaar leren en elkaar helpen inzichten te verkrijgen.

Dr. Wilma Boevink
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Muzikale afsluiting door Danny Dijkhuizen
Danny Dijkhuizen, alias Flinke Jongen, heeft als afsluiter van de themadag zijn nummer ‘Beschadigd’
(ft. Mexxi) gezongen.

https://www.youtube.com/watch?v=h6ZSIttJjnU

Expositie
Het Trauma Kunst Centrum was wederom bereid gevonden om deze dag met kunst te omlijsten.
Speciaal voor vandaag werd de expositie Weerspiegeling van Kracht samengesteld. De schilderijen en
beelden van diverse kunstenaars aan de expositie stonden verspreid over de ontvangsthal en de
lunchruimte.

https://www.facebook.com/TraumaKunstCentrum
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Jaarlijkse Themabijeenkomst
Van trauma naar herstel

Met dank aan:

www.herstel-ervaringsdeskundigheid.nl
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